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Betreft: zienswijze kapvergunningen Leliegracht en Herengracht, brief dd 23 juli 2020.

Dames en heren,

Naar aanleiding van de brief van de gemeente dd 23 juli jl, kenmerk LLG2020_002  aan de bewoners 

van de Leliegracht en de Herengracht betreffende ‘Boomonderzoeken en kapvergunningen’ hebben 

wij schriftelijk contact opgenomen met het Ingenieursbureau en een informatief gesprek gevoerd 

met de omgevingsmanager bruggen en kademuren. Hierop hebben wij vernomen, dat de aanvraag 

voor de kapvergunning van de bomen in week 36 is verzonden. Hiervan heeft nog niet de 

gebruikelijke publicatie plaats gevonden. Naar wij hebben vernomen ligt er ook een 

ingenieursrapport bij u, waar de bomen behouden kunnen worden en dat als pilot gebruikt kan 

worden voor het project Leliegracht/Herengracht. Ook van dit rapport heeft geen publicatie plaats 

gevonden. Hierom willen wij u nu alvast op de hoogte stellen van onze zienswijze.

Het bestuur van het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. dient mede namens zijn Werkgroep 

Behoud Beeldbepalende Bomen (BBB) zijn zienswijze in inzake het voornemen van de kap van vrijwel

alle bomen aan de Leliegracht en aan een deel van de Herengracht, waaronder 15 beeldbepalende 

iepen van 70-100 jaar oud t.b.v. werkzaamheden aan de kadewanden waar die in slechte staat 

verkeren. Slechts 3 van de 27 bomen aan de Leliegracht en geen van de 16 bomen aan de 

Herengracht kunnen volgens de gemeente behouden blijven. Dat wil zeggen dat bij deze wijze van 

kade herstel in dit geval 93% van de bomen verloren gaat. (Ter verklaring van het verschil in het hier 

door ons genoemde totaal aantal bomen, 27 + 16 = 43, ten opzichte van het door de gemeente in 

haar brief van 23 juli genoemde aantal, 35 + 20 = 55, verwijzen wij naar de voetnoot onderaan deze 

brief.) Als we de getallen uit de kapbrief van de gemeente aanhouden kunnen van 55 bomen 11 

worden behouden. Dat betekent dat in die berekening niet 93% maar 80% van de bomen verloren 

gaat. 

Nog afgezien van het feit dat verschillenden bomen een monumentale status hebben, zijn alle 
bomen langs de grachten tevens beschermd vanwege het Beschermd Stadsgezicht (1999). De 
voorgenomen kap van zoveel bomen in de binnenstad is daar strijdig mee. De Hollandse iepen langs 
de grachten legden tevens gewicht in de schaal voor plaatsing van de Amsterdamse grachtengordel 
op de UNESCO Werelderfgoedlijst (2010). Zoals de gemeente  lijke website   vermeldt: "Veel straten en 
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grachten zijn beplant met bomen. Het is een van de redenen waarom de UNESCO in 2010 de 
historische binnenstad van Amsterdam heeft uitgeroepen tot Werelderfgoed." 

Ook met de Bomenverordening van Amsterdam zou u rekening dienen te houden:
 "Houtopstanden vormen in een compacte stad als Amsterdam een schaars goed waarmee 

zorgvuldig moet worden omgesprongen”. 
 "Het duurt vaak een aantal mensengeneraties voordat bomen volgroeid zijn en enorme 

afmetingen hebben bereikt. Alleen door goede, duurzame bescherming kunnen bomen oud 
worden. Volgroeide, oude bomen zijn daarmee een kostbaar bezit en genieten daarom extra 
bescherming."

 "Houtopstanden zijn vaak beeldbepalend voor het karakter van de omgeving.”

Ten slotte wijzen wij u op het klimaatadaptatiebeleid van uw eigen Coalitieakkoord inzake 
duurzaamheid en leefbaarheid. “In een duurzame stad is een gezond bomenbestand belangrijk, 
naast een prettig leefklimaat, zorgen bomen ook voor verkoeling en wateropname.” Grote bomen 
spelen een cruciale rol in het gemeentelijke klimaatadaptatiebeleid als vastgelegd in het 
Coalitieakkoord. Hierin wordt afgesproken dat "klimaatadaptatie consequent meegenomen wordt bij
onder andere ruimtelijk beleid, gebiedsontwikkeling, uitvoeringsagenda’s, 
duurzaamheidsprogramma’s, bouw, vervanging en onderhoud." 

De steeds warmere zomers vragen om natuurlijke koeltebronnen, zoals schaduw van bomen. De 

impact die het kappen van een rij bomen heeft op de temperatuur, is af te lezen op de hittekaart, 

waar de Leliegracht en het betreffende deel van de Herengracht koele plekken in de binnenstad 

vormen, in tegenstelling tot de Prinsengracht en Egelantiersgracht, waar de kademuurvernieuwing 

met totale bomenkap heeft plaats gevonden. Hoewel er voor elke gekapte boom in principe een 

nieuwe boom geplant zal worden, zullen deze bomen gezien de beperkte wortelruimte nooit meer zo

groot worden, als de huidige  monumentale bomen, met als gevolg dat er in de toekomst minder 

groen in de stad aanwezig zal zijn – groen dat behalve voor schaduw en ‘zuurstof hard nodig is tegen 

luchtvervuiling, geluid- en wateroverlast en verlies biodiversiteit. Ter vergelijking: een volwassen 

boom van 20-25 m hoog kan wel 20 m breed worden. Een dergelijke boom heeft een volume van 

4000 m3, terwijl een boom van 15 m een kroonvolume heeft van minder dan 2000 m3  en een boom 

van 10 m slechts een volume van 500 m3 heeft. Dergelijke grote verschillen kunnen niet worden 

gecompenseerd door de aanleg van groene perkjes, gras of groen op de daken 

DAAROM: HET MOET ANDERS

Wij hebben begrepen dat in Amsterdam Centrum en Oud West vijf kilometer kade kampt met zwaar 

achterstallig onderhoud. Op die kades staan 600 bomen. De gemeente hoopt daarvan 250 bomen te 

redden door tijdelijke verplaatsing en terugplaatsing na kade herstel. Juist voor de oude en derhalve 

grootste en meest weelderige bomen zal dergelijk transport zeer moeilijk en weinig kansrijk zijn. 

Uitgaand van een tamelijk onderhoudsvrije kade-levensduur van honderd jaar gaat de gemeente uit 

van vervanging van twee kilometer kade per jaar. Dat betekent dat in de komende drie of vier jaar 

tenminste 65%, mogelijk 80 of 90% van de bomen aan de grachten in Centrum en Oud West verloren

gaat. Misschien dat de meeste mensen zich op voorhand geen heldere voorstelling kunnen maken 

van het effect daarvan op de sfeer en schoonheid van de Amsterdamse binnenstad. Dat 

voorstellingsvermogen zal zich echter razendsnel ontwikkelen als dit voorjaar het eerste 

kadevervangingsproject aan Leliegracht en Herengracht aanvangt met het kappen en of verwijderen 

van 93% van de daar aanwezige bomen.
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EN HET KAN ANDERS.

Bij navraag vonden wij een alternatieve methode, toegepast bij kadewand vernieuwing van de Lange 
Haven te Schiedam, waarbij in samenwerking tussen de gemeente, de uitvoerend waterbouwkundige
aannemer en hun beider technische ingenieurs en bomenexperts de bomen behouden konden 
worden door in te zetten op deugdelijk kadeherstel (constructief 100 jaar veilig) waar mogelijk en 
gedeeltelijke vervanging waar noodzakelijk. Deze methode is zelfs sneller en goedkoper dan 
uitsluitend volledige vervanging. Het comité is tegen de voorgenomen bomenkap omdat uit het 
voorbeeld in Schiedam blijkt dat grootschalige kap onnodig is. Waarom zou dit niet in Amsterdam 
kunnen? (Zie tekening). Doordat de oude kades na onderzoek en herstel behouden bleven, werden 
de bomen zo min mogelijk beschadigd en hoefden niet te worden uitgegraven en getransporteerd. 
Het project Lange Haven Schiedam liep een jaar of vier voor op Amsterdam en werd met succes 
afgerond toen Amsterdam nog in de aanloop zat naar haar innovatiepartnerschap kademuren. 

Innovatieve Aanbesteding met behoud van bomen behoort tot de mogelijkheden
Amsterdam heeft als doelen of ambities voor dat innovatiepartnerschap met de ontwerpende en 
bouwende aannemers tijdens de inschrijffase zich gericht op een viertal ambities (minimale hinder, 
korte doorlooptijden op onderdelen, multi-inzetbare oplossingen, kostenverlaging). Uitsluitend bij de
ambitie ‘multi-inzetbare oplossingen’ werd o.a. verwezen naar ‘aanwezigheid van monumentale 
bomen die behouden moeten blijven’. En in het ‘ambitieweb’ wordt verwezen naar Ecologie & 
biodiversiteit. Maar in het hoofdstuk Productscope wordt gesteld dat de scope primair bestaat uit die
kades die volgens de gemeente aan het einde van hun levensduur zijn en in aanmerking komen voor 
vervanging. En ook de processcope richt zich op vervanging en niet op herstel. De ’innovatie’ moet 
worden ontwikkeld op een representatieve referentiecasus Singel. Dat lijkt niet erg innovatief, maar 
de gemeente biedt een mogelijkheid voor iets vrijer denken: “In principe wordt ervan uitgegaan dat 
een kademuur echt moet worden vervangen, maar oplossingen die uitgaan van renoveren kunnen 
ook voldoen als ze aantoonbaar aan de levensduren en andere eisen voldoen.” Dat laat dus wel 
ruimte om bijvoorbeeld rond de boomlocaties de kademuur te herstellen en of intern te verstevigen 
zodat de boom op z’n plek kan blijven staan. Maar die verleende vrijheid voor alternatieve 
oplossingen rond de bomen wordt een halve bladzij verder weer ingeperkt door het uitgangspunt: 
“De bestaande constructie laten zitten mag. Ze mogen echter geen deel uitmaken van de 
hoofddraagconstructie van de Keervoorziening.” 

Tenslotte in hoofdstuk 5 van de Vraagspecificatie ‘Risicomanagement’ neemt de gemeente jegens de 
aannemer het risico voor haar rekening dat “door maatschappelijke weerstand door bewoners het 
niet mogelijk is om de bomen op de kade te kappen”  

In de bekendmaking dat de opdrachten voor het Innovatiepartnerschap op 20 april werden verstrekt 
gaf het Ingenieursbureau Amsterdam aan dat de opdrachtnemers tijdens de 
aanbestedingsfasewaren uitgedaagd om slimme oplossingen te bedenken voor o.a. de uitdaging 
“verduurzaming van de kades en uitvoering, met mogelijk behoud van bomen”. Dat nu de 
kapvergunning is aangevraagd voor vrijwel alle bomen in het eerste kadeherstelproject Leliegracht 
Herengracht laat zien dat die gemeentelijke uitdaging volstrekt niet tot de inschrijvers is 
doorgedrongen.

Wij verzoeken de gemeente er met wortel en stok er voor te zorgen dat de opdrachtnemers zich 
alsnog van deze uitdaging bewust worden en hun kadeherstelplannen daarop aanpassen. Indien de 
kapvergunningsaanvraag Leliegracht/Herengracht alsnog gepubliceerd wordt, zullen wij daartegen 
bezwaar maken. Wij dagen de gemeente uit om van haar Innovatiepartnerschap met de 
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opdrachtnemers een succes te maken en geen bomen te laten kappen zolang niet is aangetoond dat 
kadeherstel met boombehoud onmogelijk is.

Met vriendelijke groeten,
namens

Werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen

Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

H.E. van Nierop J. van der Pas

Voorzitter secretaris

Bijlage 1: Tekening Lange Haven te Schiedam

Bijlage 2: Fragment hittekaart Amsterdam
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Bijlage 1. Tekening Lange Haven te Schiedam
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Bijlage 2. Hittekaart van de grachtengordel

Groen omcirkeld: de koele Leliegracht en Herengracht (grote bomen). Zwart omcirkeld: hete delen 

van de Egelantiersgracht, Singel en Prinsengracht (kleine bomen na kadevernieuwing). Op de 

Leliegracht en Herengracht is de gevoelstemperatuur 12 graden lager. 

bron: https://maps.amsterda  m.nl/klimaatadaptatie/  
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